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 چکیده
شود که شامل رفتارهای اجتماعی موفق و مؤثر تعریف می -کارآفرینی به عنوان فرآیند ایجاد فعالیت اقتصادی

ها است. لذا، فرصت در قلب اقدامات کارآفرینی است. با این وجود، سردرگمی شناسایی، ارزیابی و بهره برداری از فرصت

دهد محققین در های اخیر نشان میکارآفرینی وجود دارد به طوریکه پژوهشزیادی در مورد سازه فرصت در پژوهش 

تعریف مفهومی و عملیاتی خود در مورد فرصت بسیار بی ثبات بوده اند و شاید بیشترین ثبات بی ثباتی در استفاده از این 

ن شده است. این مقاله از سازه بوده است. یک دلیل مهم برای این عدم ثبات، غیرقابل پژوهش بودن سازه فرصت عنوا

 18فراترکیب است. جامعه مورد مطالعه  –نظری و از لحاظ روش گردآوری اطالعات، اسنادی -لحاظ هدف بنیادی

کند. پذیری سازه فرصت را به صورت هدفمند انتخاب و در قالب چارچوبی یکپارچه ارائه میپژوهش مرتبط با سنجش

های ارزشمندی برای تواند بینشپذیری سازه فرصت است که میر برای سنجشمسی 4چارچوب ارائه شده در این پژوهش 

 ها در مورد مهمترین سازه علم کارآفرینی را فراهم کند.پیشرفت پژوهش
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 مقدمه
سازمان جدید مطرح نمود کهه یکهی از گیری ( کارآفرینی را به عنوان شکل1985) 1گارتنر

مفههوم فرصهت در تعریهف کهارآفرینی ابتهدا توسهط  است.فرصت  ،اصلی این پدیدههای مؤلفه

بدون در نظر ها ( مطرح شد که کارآفرینی را پیگیری فرصت1983) 2محققینی مانند استیونسون
و ونکاتهارامن  4نی( و په  از آن شه1997) 3ونکاتهارامن .گرفتن محدودیت منابع مطرح نمودند

هها اعتقهاد داشهتند کهه آن دانند.میو یا همجواری عامل و فرصت  5وندیرا پ ینی( کارآفر2000)
نیازمند یک عامل یها ، بردارینماید و برای کشف و بهرهخود ایجاد ارزش نمیخود به ، فرصت
عمهدتا   در پژوهش کارآفرینی کهه 6هاپ  از شکست رویکرد ویژگی، در واقع .گر استکنش

شههرایط و ، بههر محههیطههها تمرکههپ پژوهش 1990در دهههه ، شههدمی توسههط روان شناسههان دنبهها 
)سهخدری و  های ناشی از آن شدت گرفت تا نرخ وقوع رفتار کارآفرینانه را افپایش دهندزمینه

)رفتار کارآفرینانه( لقب  8( آنرا پاردایم نرخ1620) 7پارادایمی که دیویدسون (.1396همکاران، 
م تها نهرخ یباید شرایط محیطی مناسبی را فراهم کن ،محققین این جریان اعتقاد داشتند .ده استدا

ای ه( بها پیونهد مطالعهات فهردی و زمینه2000شین و ونکاتارامن ) .افپایش یابد ینیوقوع کارآفر

حامهل منهافع ها فرصهت .گیهردکنند که کارآفرینی از پیوند ههر دو مهورد شهکل میمی پیشنهاد
افهراد نیهپ بهه تنههایی  .اما نیازمند افراد یا عامالنی هستند که این منفععت را تحقق بخشند، هستند

کافی نیستند و نیازمند محیطی هسهتند کهه فعالیهت کارآفرینانهه آنهها را مطلهوب و امکهان پهذیر 
  .نماید

                                                           
1 Gartner  

2 Stevenson  

3 Venkataraman 

4 Shane 

5 Nexus 

6 Traits 

7 Davidsson  

8 Rate 
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ههای کهارآفرینی ههای اسهت کهه پژوهشآمهده ( 2000مقاله کلیدی شین و ونکاترامن ) در
 ;Alvarez & Barney, 2007; Davidsson, 2015) یابهدمی بسهط و توسهعه ،ازه فرصهتحهو  سه

Shane, 2012.) ( بهه ادبیهات و علهم 2000بهی بهدیل شهین و ونکهاترامن )ههای با وجهود کمک
انتقهاد ترین اصهلی .چارچوب ارائه شده توسط آنها مورد نقد قرار گرفته شده اسهت، کارآفرینی

آنها از فرصت است که مشهکالتی را سازی ( تعریف و مفهوم2000ن )وارده به شین و ونکاترام
سهها  مقهها ت  15( بهها مههرور 2015دیویدسههون ) .در پههژوهش کههارآفرینی ایجههاد نمههوده اسههت

 ( بیهان2000سها   رکلیهدی شهین و ونکهاترامن د فرینی در حهوزه فرصهت )په  از مقالههکارآ
و نتهای  ها فرآینهد، عهامالنها، نابع فرصهتکند که علم کارآفرینی در مورد سؤا تی مانند ممی

امها در مهورد پیشهنهاد اصهلی ، خوبی داشته است و فهم زیادی ایجاد نمهوده اسهتهای پیشرفت

تواننهد می از فرصت با همهایی از عامل با چه ویژگیهایی اینکه چه ویژگی مبنی برنظریه پیوند 
انهدکی در ادبیهات کهارآفرینی ارائهه شهده فعالیت کارآفرینانه موفق و مؤثر را شکل دهد بینش 

بلکهه ، ( این عدم پیشرفت پژوهشی را ناشی از تنبلی محققین نمی دانهد2015دیویدسون ) .است
از فرصت باعث ایجاد چنین مشهکالتی  (2000) شین و ونکاترامنسازی معتقد است خود مفهوم

 2رامگلو و تسانگ، (2017) 1( دیگر محققین نیپ مانند وود2015پ  از دیویدسون ) .شده است

( پهژوهش تجربهی در مهورد 2017) 4کیچینهگ و رز و (2017) 3( و فوس و کلین2017، 2016)
با این وجود پژوهشی که  .اندفرصت را به چالش کشیدند و پیشنهاداتی در این زمینه ارائه نموده

، زمینهه ایهرانبخصهوص در ، این دیدگاهها را تجمیع و مسیر آتی پژوهشگران را مشخص نماید
، پ  از بیهان مفههوم فرصهت، در ادامه است.وجود ندارد که انگیپه و هدف اصلی این پژوهش 

گیهرد و می معرفت شناسی و روش شناسی مورد مطالعهه قهرار، این سازه از حیث ماهیت شناسی

ه راه حل محققین و ادبیات جاری کارآفرینی در این زمینه با استفاده از رویکرد فراترکیب سپ 
 شود.قالب مد  یکپارچه ارائه می و در  طبقه بندی

                                                           
1 Wood  

2 Ramoglou & Tsang  

3 Foss & Klein 

4 Kitching & Rouse 
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 مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 مفهوم فرصت

 کهه یطیزمهان یها شهرا کیه عنهوان به را فرصت 1(2020) آکسفورد یسیانگل لغت فرهنگ

 گونههاین را فرصهت( 1982) 2کاسهون .آورده اسهت، اسهت مساعد یمنظور ای هدف کی یبرا

 اولیهه مهواد، 3جدید خدمات یا در آن کا  که هاییموقعیت یا شرایط مجموعه: کندمی تعریف

 از بها قیمهت بیشهتر و شهوند معرفهی تواننهدمی جدیهد 5دهیسهازمان ههایروش و جدید 4(خام)

را ها ( فرصههت2012شههین ) .برسههند فههروش بههه هههاآن بههرای شههده صههرف تولیههدی هایهپینههه

 6آلوارز .توان کسب سود کردمی که در آن با ترکیب جدید منابع کندمی تعریفهایی موقعیت

ها را فرصهت، (2013) ی( و آلهوارز و بهارن2010) 7در تحقیقات مختلف از جمله آلوارز و بارنی

 یهک فرصهت را، در واقهع کننهد.می عنوان نواقص رقابتی در بازار عامل یها محصهو  معرفهیه ب

به طهور  .آوردوجود مییک محصو  و یا خدمت را به به توان شرایطی تعریف نمود که نیازمی

به عنوان مجموعهه شهرایط محیطهی کهه بها را فرصت  این مقولهکلی بیشتر تعاریف ارائه شده از 

نمایند کهه اساسها  همهان می تعریف، توان کسب سود یا خلق ارزش کردمی ترکیب جدید منابع

( گرفتهه شهده 1982ه نموده اند که از کاسون )( ارائ2000تعریفی است که شین و ونکارترامن )

( ایهده 2015دیویدسهون ) .شهوندمی بین ایده کسب و کار و فرصت تمایپ قائهل ان محقق .است

داند که موقتی است و در فرآینهد ایجهاد بهر می کسب و کار را کسب و کار متصور شده آینده

 .یابدمی فرد/عامل تغییر 8اساس اطالعات موقعیتی

                                                           
1https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/opportunity_1?q=opportunity 

2 Casson 

3 New goods or services 

4 Raw materials 

5 Organizing methods 

6 Alvarez 

7 Barney 

8 Positional knowledge 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/opportunity_1?q=opportunity
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( از کارآفرینی به عنهوان پیونهد عامهل 2000شین و ونکارترامن )سازی اینکه مفهومبا وجود 

 برنده جهایپه دههه کهارآفرینی شهده اسهت وفرصت مورد استقبا  زیاد قرار گرفته -)کارآفرین(

(Shane, 2012) ،دهد کهه علهم کهارآفرینی در مهورد یکهی از مهمتهرین می مطالعات اخیر نشان

هایی چهه کسهانی بها چهه فرصهت: ( پیشهرفتی نداشهته اسهت2000رامن )پیشنهادات شین و ونکات

عملکرد بهتری خواهند داشت؟ محققین معتقدند که یکی از مهمترین دلیل آن نقص خهود واهه 

 ;Davidsson, 2015; Foss & Klein, 2017) اسهتفرصهت بهه عنهوان یهک واهه قابهل سهنجش 

Kitching & Rouse, 2017; Ramoglou & Tsang, 2016; Wood & Mckinley, 2017.) 
ای کهه دارای گونههپذیری فرصت به مفهوم تعریف مفهومی و هستی شناسانه فرصهت بهسنجش

 . (Davidsson, 2015)های قابل سنجش برای انجام مطالعه تجربی باشد ویژگی

  فرصت از منظر هستی شناسی

کننهد کهه بها می توصهیف( فرصت را به عنوان مجموعهه شهرایطی 2000شین و ونکاترامن )

ایهن تعریهف فرصهت را از لحهاظ ماهیهت شناسهانه بهه  .توان کسب نمودمی ترکیب جدید منابع

و به عهالوه  بودهمطلوب و مناسب برای اقدام کند که می عنوان مجموعه موقعیت محیطی لحاظ

ف ایهن تعریه .(Ramoglou & Tsang, 2017a) باشهدمی فرصت یک پدیده عینی مستقل از عامل

  .فرصت مشکالت معرفت شناختی به شرح ذیل ایجاد نموده است

فرصت ، طبق این تعریف اگر یک موقعیت دارای مطلوبیت ذاتی برای یک اقدام باشد، او  

حا  آنکه مطلوبیت ذاتی یک موقعیت تنها پ  از عمل و در صهورت موفقیهت ، شودمی نامیده

این تعریهف فرصهت مها را بهه سهمت ، لذا .(Davidsson, 2015) گرددمی کسب و کار مشخص

برد که مانع کسب بینش کامل از پدیده کارآفرینی به علت عهدم می موفقهای مطالعه تنها نمونه

 شههودمی 1نههاموفق و نیههپ خطاهههای پژوهشههی از قبیههل خطههای انتخههابهای مطالعههه نمونههه

(Davidsson, 2016). ه زنهی کنهیم کهه تهوانیم گمانهمی موفهقهای حتهی در نمونهه، به عالوه

 سخت و تنها بر مبنهای گمانهه زنهی اسهت ،اما تعیین محتوای فرصت، فرصتی وجود داشته است
(Kitching & Rouse, 2017).  

                                                           
1 selection 
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وضوح مفهومی یهک سهازه  .تعیین زمان دقیق به وجود آمدن یک فرصت است ،نکته دیگر

عنهوان یهک مجموعهه اگهر فرصهت را بهه  .(Suddaby, 2010) مستلپم تعیین دقیق زمان آن است

تهوانیم بگهوئیم کهه ایهن مجموعهه عامهل بهه عنهوان می چه زمهانی ،عامل محیطی در نظر بگیریم

کهه کهارآفرین  ( معتقد است زمانی2012شین ) . در این خصوص،تواند لحاظ گرددمی فرصت

 .تواند کسب سود کند و این احتما  با تر از صهفر باشهدمی احتما  دهد با ترکیب جدید منابع

( معتقد است که این مرز خیلی سهل گیرانه است و هر چیپ که خالف قهانون 2015دیویدسون )

آیها اصهال   نیپ این مقوله را کههبرخی دیگر  .تواند به عنوان فرصت لحاظ گرددمی طبیعت نباشد

 کننهد کهه فرصهتمی و بحهث کشاندهعینی مستقل از عامل است را به چالش ای هفرصت پدید

بسته به عامل و نتیجه تالش کارآفرین باشد که در ادبیهات کهارآفرینی تحهت عنهوان تواند وامی

  .(Alvarz & Barney, 2007, 2010; 2013) مطرح شده استها رویکرد خلق فرصت

 (2015)برگرفته از دیویدسون،  نانهیكارآفر یهاف فرصتیاز تعر ییهامثال .1جدول 
 (2015توضیح )دیویدسون،  تعریف ردیف

 ندارد 1
% مقا ت بررسی شده بدون وجود تعریفی از 80نپدیک به 

 فرصت هستند.

2 

هایی که در آن، کا ، خدمات، مواد خام، و موقعیت
فرایندهای سازمانی جدید معرفی شده و بیش از هپینه 

های کارآفرینی شوند؛ فرصتتولید آنها فروخته می
 Shane)هدف هستند -مستلپم کشف روابط جدید وسیله

& Venkatraman, 2000.) 

فرصت، یک کشف خارجی و عینی است. این تعریف 
بیانگر مطلوبیت ذاتی برای سود، نوآوری و مد  درآمدی 

 عامل است.

3 

ای از شرایط محیطی که با استفاده از فرد مجموعه
کارآفرین یا تیم کارآفرینی از طریق شرکت موجود یا 

یا  شرکت جدید، به معرفی یک یا چند محصو 
 ,Dutta & Crossan) شودخدمت جدید در بازار منجر می

2005.) 

(. صراحتا  باعث توسعه عامل و محتوای سازمانی 2مشابه )
توجه کنید. )باز هم « 1شودمنجر می»شود. به واهه می

 مطلوبیت ذاتی را در نظر گرفته است(
 

4 
فرصت وقتی وجود دارد که نقایص رقابتی در محصو  

 ,.Alvarez et al)عامل وجود داشته باشد  یا بازارهای

2013; Alvarez & Barney, 2010).  

(، اما خلق فرصت، محصو  نهایی است نه نقطه 2مشابه )
های ها ساختارشروع عمل کارآفرینی. بازارها و فرصت

 اجتماعی هستند.

5 
شان  یک فرد )یا یک تیم( برای پیشنهاد یک ارزش 

معرفی محصو ت یا خدمات جدید به جامعه، اغلب با 
دهنده ابهام در رابطه با عینی بودن، این تعریف نشان

؛ نوآوری و مضمون «شان  یا پیشنهاد در برابر ایده»

                                                           
1 lead 
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 & Lee)نوآورانه و جدید با ایجاد یک شرکت نوپا

Venkataraman, 2006) . 
سازمانی و مطلوبیت ذاتی )ارزش شان  در برابر سود یا 

 زیان( است.

6 
ده یا رؤیا که توسط کارآفرین ایجاد شده و از یک ای

ساز شود که پو طریق تحلیل در طو  زمان مشخص می
  .(Short et al., 2010)است 

دهنده ابهام در رابطه با این که فرصت چیست )خلق نشان
ویژه در طو  شود، یا کشف یا یک رؤیا است(، بهمی

 شود.می زمان. عینی بودن و مطلوبیت در طو  زمان بیان
 

ایهن مشهکالت را حهل ای همحققین تالش نموده انهد بگونهها در پاسخ برای حل این چالش

لیهاتی فرصهت گردیهده اسهت کهه منماید که این خود دلیل عدم ثبات در تعریف مفههومی و ع

 1اچههارت و شهین، بهه عنهوان مثها  .آورده شهده اسهت 1از ایهن تعهاریف در جهدو  هایی مثا 

هسهتند کهه فهرد هایی کنند که فرصت موقعیتمی ریف دیگر از فرصت بیان( در یک تع2003)

، ایهن تعریهف از فرصهت، لهذا .تواند کسب سهود کنهدمی معتقد است که با ترکیب جدید منابع

 بهه یهک عامهل وابسهته بهه آن تعریهف، فرصت را از یک عامهل محیطهی مسهتقل از کهارآفرین

و ونکهاترامن  تعاریف متفاوت از فرصت توسط شیناین  .(Kitching & Rouse, 2017) نمایدمی

ای هو بگونهمهوده باعث شده است که خیلی از محققین بهین ایهن دو تعریهف حرکهت ن (2000)

 .(Wood, 2017) تعریف خود از فرصت را توجیه نمایند

ههای دههد کهه فرصهت از لحهاظ ماهیهت شناسهی اشهاره بهه ماهیتمی بررسی ادبیات نشهان

اقدامات بهرای بههره ، ایده، یک رویداد خارجی، شرایطای هشامل مجموع ؛تمتفاوتی داشته اس

کهه بهر اسهاس  همچنین این اختالف نظر در بین محققین وجود دارد .برداری از موقعیت و نتای 

یها اینکهه ، (  آیها فرصهت پدیهده عینهی مسهتقل از عامهل اسهت2000شین و ونکاترامن )تعریف 

 .توانند خلق شوندمیو  عامل بودهفرصت وابسته به 

محققهین تهالش ، با توجه به مشهکالتی کهه در زمینهه معرفهت شهناختی فرصهت وجهود دارد

بهه همهین  .آنرا عملیاتی نمایند که تا حهدی از انتقهادات وارده مصهون بماننهدای هاند بگوننموده

از که در مهرور سهیتماتیک خهود ای هعدم ثبات داشته اند بگون فرصتدلیل محققین در تعریف 

 ( بیهان2015دیویدسهون )، (2000ساله پژوهش بعهد از از مقالهه شهین و ونکهاترامن ) 15ادبیات 

                                                           
1 Eckhardt & Shane 
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کند که بیشترین ثبات عدم ثبات در تعاریف اسهت و حتهی خیلهی اوقهات محققهین در یهک می

متفاوتی های پژوهش تعاریف متعددی را به کار گرفته اند و هنگام صحبت از فرصت به ماهیت

 اقدامات یها حتهی نتیجهه اقهدام اشهاره نمهوده انهد، رویداد خارجی، ایده، محیطی از قبیل شرایط

(Kitching & Rouse, 2017).  برخی دیگر نیپ سازه فرصت را به عنوان یهک سهازه کلهی کهه در

 .(Wood & McKinley, 2010) برگیرنده تعدادی یا همه مفاهیم یاد شده است در نظر گرفته انهد

 بهوده،دارای سطوح تحلیل متفاوت این مفاهیم ( معتقد است که 2017که دیویدسون ) در حالی

تجمیهع همهه آنهها در سهازه ، لهذا .و دارای اثرات متفهاوتی باشهندکرده مستقل از یکدیگر تغییر 

واهه فرصهت ، با این وجهود .و پیشرفت علم کارآفرینی گرددسازی تواند مانع تئوریمی فرصت

نی را از سایر علوم مرتبط متفاوت ساخته است و رها نمهودن که کارآفریای است همهمترین ساز

  .)Tonelli;  Davidsson &2013( تلقی شود "1کشتن عپیپخوانده"تواند به مفهوم می فرصت

از زمهان بهه چهالش کشهدن بحهث سهازه فرصهت توسهط دیویدوسهن ، با توجه به بحث فوق

سازه فرصت بیهان نمهوده انهد کهه ( محققین راه کارهای مختلفی را برای سنجش پذیری 2015)

 ارائهه و  رکیهببها اسهتفاده از رویکهرد فهرا ت ، یکپارچه نمودن این مطالعات هدف این پژوهش

 باشد.میچارچوبی برای سنجش سازه فرصت 

 شناسی روش
 –اسههنادی ، اطالعههات یو از لحههاظ روش گههردآور یادیههاز لحههاظ هههدف بنایههن پههژوهش 

شهامل ( 2007) 2در این پهژوهش از روش فراترکیهب سندولوسهکی و باروسهو فراترکیب است.

منهد بررسهی نظام: گهام دوم، های پهژوهشتنظیم پرسش: گام او استفاده شده است:  هفت گام

گهام ، اسهتخرا  نتهای : گهام چههارم، های مناسهبجست وجو و انتخاب مقالهه: گام سوم، متون

: گام هفهتم -کنتر  کدهای استخراجی: گام ششم، های کیفییافتهوتحلیل و تلفیق تجپیه: پنجم

به عنوان مقاله کلیهدی ایهن ( 2015از آنجا که مقاله دیویدسون )، در گام استخرا . ها ارائه یافته

                                                           
1 Killing a darling 

2 Sandelowski & Barroso 
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شود. برای جستجو و شناسایی مقها ت در گهام او  از ارجاعهات ایهن مقالهه حوزه محسوب می

 استفاده شد. 

 

 فرآیند انتخاب مقاالت .1 نگاره

 

پ  از خواندن عنوان و خالصه مقا ت، پا یش اولیه صهورت گرفهت. بهرای جمهع آوری 

تر واز قلم نیافتادن سایر مقا ت،  در موتور جستجوی گوگل اسکو ر عهالوه بهر قیقاطالعات د

ههایی کهه امکهان پیگیری ارجاعات مهمترین مقا ت ارجاع شده بهه مقالهه مهذکور، کلیهد واهه

 opportunity constructدهههد ماننههد رسههیدن بههه مقهها ت مناسههب ایههن حههوزه را افههپایش می

measurement, operationalization, conceptualization,  و غیره مورد جستجو قرار گرفت. ابتدا

مقاله(، اما انتخاب نهائی  43گپینش مقا ت بر اساس عنوان و خالصه پژوهش صورت گرفت )

مقا ت بر اساس تحلیل محتوا و خواندن دقیق مقا ت بوده اسهت. شهاخص اصهلی در گهپینش 

پذیری سازه ین پژوهش بوده است، اینکه آیا مسیری برای سنجشمقا ت، تمرکپ سؤا  اصلی ا

مقالهه کلیهدی و  18فرصت در مقاله منتخب پیشنهاد و بحث شده است یا خیر؟ که در نهایت به 

 1مرتبط ختم گردید. مقا ت نهایی تحلیل محتوا شدند و در قالب کدهای ارائه شده در جدو  

 بندی و تحلیل صورت گرفت. طبقه

که چقدر نتای  پژوهش قابل تکرار توسهط محققهین ن پایایی پژوهش با تمرکپ بر اینهمچنی

دیگر است، از مستندسازی گام به گام مراحل )ماننهد ارائهه جهداو  کدگهذاری( اسهتفاده شهده 

25د شده بر اساس متن تعداد مقاالت ر  

467تعداد منابع رد شده بر اساس عنوان   

510تعداد منابع یافت شده   

43انتخاب بر اساس چکیده   

18مقاالت انتخاب شده نهائی   
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هها دارد، بها اسهتفاده از است. برای سنجش روایی نیپ که اشاره به میهپان درسهتی نتهای  و تحلیل

ار به طوریکه یک نفر خبره در موضوع مورد نظر، بهه صهورت مسهتقل روش چک نمودن همک

 . (Yin, 2015)کدها را بررسی و سپ  رفع موارد افتراق با بحث و استد  ، استفاده شده است 

 یافته ها
ی اخیهرا  تهوان دریافهت کهه چههار رویکهرد کلهتحلیل محتوای مقا ت منتخب نهائی، میبا 

توسط محققین برای سنجش پذیری فرصت ارائه شده است. شامل رویکردهای تفاوت پذیری، 

خالصه شده است و هر کدام به تفصهیل  2تجپیه گرایی، حذف گرای و طراحی که در جدو  

 .رندگیمی در ادامه مورد بررسی قرار

 خالصه رویکردهای سنجش پذیری فرصت حاصل از فراتركیب مقاالت كلیدی .2جدول 
 مقاالت اصلی مقوالت اساسی پیشنهاد محوری رویکرد 

 
 تفاوت پذیری

 
ها و پذیرش تفاوت

 تعاریف متفاوت

 پیچیده گی پدیده -
 پرهیپ از تجربه گرایی -
 اولویت هستی شناسانه -

 زبان مشترک -

Wood, (2017a, b); Ramoglou and 
Tsang, (2016; 2017a, b; 2018); 
Wood and Mckinley, (2017) 

 
 تجپیه گرایی

 
تجپیه سازه فرصت به 

های کلیدی سازنده سازه
 آن

 سنجش پذیری -
 توانمندساز خارجی -
 ایده کسب و کار -

 اعتقاد فرصت -

Davidsson (2015; 2016; 2017); 
Davidsson and Tonelli, (2013) 

Davidsson et al., (in press) 
Vogel (2017) 

 
 حذف گرایی

 
حذف واهه فرصت و 

استفاده از معاد  جایگپین 
 و موجود

 های کارآفرینانهپروهه -
 شرایط عمل -
 قضاوت محوری -
 پرهیپ ماهیت شناسانه -

Foss & Klein, (2017; 2018); 
Kitching and Rouse, 2017); 

Foss et al., (2019) 

 
 طراحی گرایی

 
ها به عنوان فرصت

مصنوعات در فرایند ایجاد 
 کسب و کار

 پارادایم طراحی -
 مصنوعات -

 عدم اطمینان ماهیتی -
 عدم اطمینان معرفتی -

Ding, (2019); Berglund et al., (in 
press) 

 

 . تفاوت پذیری1

که فرصت بهه عنهوان یهک سهازه کلهی مهورد  معتقد است( 2017برخی محققین مانند وود )

از فرصت ناشهی از  محقیقن  تعاریف متعددوی بر این باور است که  .استفاده محققین قرار گیرد
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محققین در مقا ت مختلف بسهته بهه اینکهه . بنابراین ماهیت پیچیده پدیده کارآفرینی بوده است

او  .تناسب با هدف خود را ارائه نموده اندتعریف م، از این پدیده را مدنظر داشته اندای هچه جنب

کند که کارآفرینان اکنون بهه واهه فرصهت واقهف هسهتند و وقتهی از آنهها می همچنین استد  

اسهتفاده از سهایر رو، . ازایهنداننهد مهددنظر چهه چیهپ اسهتمی فرصت چیست، شودمی پرسیده

 جامعهه عمهل و کارآفرینهانپیشنهادی باعهث ایجهاد فاصهله بهیش از پهیش محققهین از های واهه

پیشهرفت ، کند ارائه یک سهازه کلهی از فرصهتمی ( بیان2017دیویدسون )، لبدر مقا .شودمی

وی معتقد است کهه مها  زم  .نمایدمی در علم کارآفرینی روی این سازه را متوقفسازی نظریه

معهه عمهل گرایهان و دهیم را عینا  برای جامی که در پژوهش مورد استفاده قرارهایی نیست واهه

مخاطبین کاربردی مورد استفاده قرار دهیم و در واقع باید بین کارآفرینی به عنوان یهک پدیهده 

های علمی از کارآفرینی به عنوان پدیهده اجتمهاعی و موضهوع آمهوزش کهه ههر کهدام رسهالت

 .تمایپ قائل شویم خاص خود را دارند

اما ، قابل آزمون و پژوهش تجربی نیستبرخی دیگر از محققین نیپ معتقدند دنیای فرصت 

 بدون اینکه بخواهیم این مفهوم را حذف کنیم ،توان دنیای ناشناخته لحاظ نمائیممی راآن

(Ramoglou & Tsang, 2017b) .فهم است ،معتقدند که اولین و مهمترین چیپ در علم آنها. 

باید تا آنجائیکه ماهیت موضوع مورد اما اینها ، و پیش بینی مطمئنا  جپء علم هستندگیری اندازه

دانشمندان علوم طبیعی قبو  کرده اند که  .(Lawson, 2003) دهد دنبا  شودمی مطالعه ما اجازه

فیپیکدانان نیپ از  .بوده است اساسا  ناشناخته است 1بخشی از هستی مانند آنچه قبل از بیگ بنگ

به عنوان ، آزمون را خار  ننموده اند به طور تجربی غیر قابلهای گفتمان علمی خود پدیده

اما وجودشان برای ، شوندمی مثا  نیروی جاذبه و الکترومغناطی  تنها از طریق اثراتشان شناخته

 . زم است، را قابل فهم نمایندها از پدیدهای هاینکه مجموع

                                                           
1 Big bang  
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های ویژگی به خاطرها فیپیکدانان این را مانع پیشرفت علمی نمی دانند زیرا بخشی از پدیده

در فیپیک  1اصل عدم اطمینان هیسنبرگ، به عنوان مثا  .ماهیت شناختی قابل مطالعه نیستند

کنند که می ( بحث2017رامگلو و تسانگ ) .کوانتوم مانعی برای پیشرفت محسوب نمی شود

خود را با ماهیت موضوع مورد مطالعه های  زمه پیشرفت علمی این است که ابتدا نظریه

. کنیم و سپ  ارزیابی کنیم که چه دانشی و چگونه منطقا  ممکن است حاصل شود هماهنگ

اولویت دادن مالحظات معرفت شناسانه به هستی شناسانه ممکن است ما را از درک واقعی 

و گیری آنها انتقاد دیویدسون از ماهیت غیر قابل اندازه .ماهیت پدیده مورد مطالعه دور سازد

بر  2کنند که پیگیری بیش از حد فلسفه تجربه گرایانمی اما بیان، یرندپذمی پیگیری فرصت را

به صورت غیر واقع ها قوی با پیش بینی با  باعث شده است که فرصتهای ایجاد تئوری

  شوند.می مطالعهها گرایانه در قالب ایده یا اعتقادات در مورد فرصت

 تجزیه سازه. 2

از محققینی اسهت کهه قویها  معتقهد بهه تجپیهه سهازه  ( 2017b, a؛ 2016؛ 2015دیویدسون )

سهازد می وی معتقد است که شرایط خارجی که یک اقدام کارآفرینانهه را میسهر .فرصت است

( و ارزیهابی 4ایده کارآفرین برای بهره برداری از آن )ایده کسب و کار، (3)توانمندساز خارجی

( حداقل سه واهه متفهاوتی هسهتند کهه 5تکارآفرین هم از موقعیت و هم ایده خود )اعتقاد فرص

وی معتقد اسهت کهه وجهود مطلوبیهت ذاتهی در تعریهف  .همگی در سازه فرصت جمع شده اند

فرصت باعث شده است که هم پوشانی بین موقعیت با عامل یا نتای  ایجاد شود و یک راه برای 

مهثال   .را تفکیهک کنهیماحتمالی را کم کنیم این است کهه آنهها های اینکه هم پوشانی بین سازه

ههم پوشهانی اسهت و فرصهت و نتهای  اگر فرصت دارای مطلوبیت ذاتی باشد در این حالت بین 

                                                           
1 Heisenberg 

2 empiricist 

3 External enabler 

4 Venture idea 

5 Opportunity confidence 
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دیویدسهون  .هم پوشانی خواههد بهود فرصت و عاملاگر فرصت وابسته به ادراک فرد باشد بین 

(2017bبحث ) کهه وجهود داردکند که در رفتار ایجاد کسب و کار یک مجموعه مهوقعیتی می 

کهارآفرین اقهدام وجهود نداشهت، نمایند و اگر این شرایط خارجی می انجام یک کار را تسهیل

آنهها نیهپ دربهاره چهه چیهپی را چگونهه وارد بهازار نماینهد نیهپ اقهدامات و های ایهده، نمی نمود

این هم منطقی است که بگوئیم که اگر اعتقاد آنهها در مهورد  .نمایدمی پیامدهای آنها را هدایت

 مطلوب هستند نیپ اقدامات آنها را تحهت تهیثیر قهرارها اینکه شرایط خارجی گفته شده و یا ایده

تواننهد مسهتقل از می سه چیهپ متفهاوت بها سهطوح تحلیهل متفهاوت هسهتند و این موارد .دهدمی

 .اشته باشندهمدیگر تغییر کنند و اثرات مختلفی د

 چارچوب بدون فرصت. 3

نمایند می ( یک چارچوب بدون فرصت ارائه2016برخی محققین نیپ مانند کیچینک و رز )

توانهد از پهژوهش کهارآفرینی خهار  شهود زیهرا مفههوم فرصهت در می و معتقدند واهه فرصت

اقههدام  آنههها کنههد.نمیفرآینههدها و پیامههدهای اقههدام کارآفرینانههه خیلههی کمههک ، توضههیع علههل

کهه قصهد تولیهد محصهو ت و خهدمات بهرای  یکارآفرینانه را شامل سرمایه گهذاری در منهابع

کهارآفرینی های را تحت عنوان پروههها این سرمایه گذاری .نمایندمی مبادله بازار دارند تعریف

ف او کند که ههدمی ( در آثار بعدی خود اعالم2009) 1اینها معتقدند که کرزنر .نمایندمی ارائه

آن و در مفههوم ای ه( مفههوم اسهتعار1973از ارائه واهه فرصت در آثار قبلی خود مانند کرزنهر )

نه اینکه به سهطع خهرد ، کالن برای تبیین نحوه انتقا  اقتصادها از عدم تعاد  به تعاد  بوده است

  .کشانده شود و مورد مطالعه تجربی قرار گیرد

کننهد کهه در می ( بیهان2000اد از شین و ونکاترامن )( همچنین با انتق2017کیچینگ و رز )

ذکر شهده اسهت کهه محصهو ت و هایی فرصت به عنوان موقعیت، تعریف اولیه آنها از فرصت

فرصهت بهه  ،در ایهن تعریهف .توانند روانه بازار شهوندمی خدمات جدید با قیمت کمتر از تولید

را ها اما به خاطر انتقاد از اینکه ایهن تعریهف شکسهت .شودمی مستقل بیانعامل صورت عینی و 

                                                           
1 Kirzner  
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دهنهد کهه در آن می از فرصت ارائههای ه( دیدگاه ثانوی2003اچهارت و شین )، توجیه نمی کند

 ههدف-شود که عامل معتقد است با چارچوب جدیهد وسهیلهمی اطالقهایی فرصت به موقعیت

وابسهتگی  و باعهث بهودهریف اولیهه تواند کسب سود کند و این تعریف در جهت خالف تعمی

اینکه اگر هی  فردی اعتقهاد بهه فرصهت نداشهته باشهد فرصهت وجهود  شود.فرصت به عامل می

اینان همچنین بها  .نمایدمی مستقل از عامل هستند را نغضهای دیدگاه اولیه را که فرصت، ندارد

دههد از قبیهل می عیت انجهامآنچه که کارآفرین در یک موق ،کنندمی انتقاد از دیدگاه خلق بیان

ایجهاد کسهب و کهار جدیهد و غیهره در ادبیهات پهژوهش ، بازارسازی، شبکه سازی، بسی  منابع

خاص خود هستند و نیازی نیست که به این اقهدامات برچسهب فرصهت را قهرار های دارای سازه

  .دهیم

په  از  اگهره کننهد کهمی ( بیهان2016( با انتقاد از رامگلو و تسانگ )2017کچینگ و رز )

بهدون اینکهه بتهوانیم محتهوای ، انجام یک موقعیت به این نتیجه برسیم فرصتی وجود داشته است

تهوانیم یهک می کنند کهمی لذا پیشنهاد .حاصل نخواهد شدای هنتیج، فرصت را مشخص نمائیم

 .اسهتفاده کنهیم 1"شهرایط عمهل"چارچوب بدون فرصت داشته باشیم و از سازه جایگپین مانند 

تواند توضیع در مورد اقدام کارآفرینانه ارائه نماید بدون اینکه ههی  پیامهد خاصهی می این سازه

تواند در رابطهه بها اقهدامات کارآفرینانهه کنهونی قبهل از ایجهاد می را پیش فرض قرار دهد و لذا

 توانهد ایهن مشهکل را کهه توسهطمی همچنهینسازی این مفهوم .اثراتش مورد استفاده قرار گیرد

2محققین قبلی تییید شده است که نمی توان غیر فرصت
را از یک فرصت واقعی ولهی ناشهناخته  

این چارچوب ابهام مفهومی در مورد معنای متعهدد فرصهت را نیهپ  .نمایدمی حل، تفکیک کرد

داننهد کهه چگونهه می سازد و هی  پیش فرضی نهدارد در رابطهه بها اینکهه کارآفرینهانمی مرتفع

سههازد یهها اینکههه پیامههدهای موفههق از اقههدامات می آنههها را ممکههنهههای فعالیت، شههرایط اقههدام

 . کارآفرینانه حتما  باید حاصل شود

                                                           
1 Condition of action 

2 Non-opportunity 
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نماینهد و معتقدنهد کهه می ( نیهپ یهک چهارچوب بهدون فرصهت ارائهه2017فوس و کلهین )

بهرای ها اینهان معتقدنهد کهه فرصهت .باشهدمی آنهها 1"قضاوت"اقدامات عامالن اساسا  ناشی از 

 .سودکارآفرینانه به صورت عینی وجود ندارند تا بهره برداری شوند و آنها خلق نیپ نمهی شهوند

های فرصت یک استعاره است و یهک مختصهر نویسهی بهرای اعتقهادات یها قضهاوت، در عوض

کنند که فرصهت می ( بحث1999آنها نیپ با اشاره به کرزنر ) .کارآفرین در مورد آینده نامطمئن

فهوس و کلهین  .اسهت 2ک استعاره یا ابپار تحلیلی و نه یک ادعای ماهیت شناسهانهکارآفرینانه ی

اعتقهاداتش ، ( معتقدند که اقدام کارآفرینانه با تفسیر کارآفرین از شرایط )عینی( موجهود2017)

در بهاره وضهعیت احتمههالی/ممکن آینهده جهههان )محهیط پیرامههون( و انتظهارات و اطمینههان او از 

 ( قضهاوت1921) 3شهود و همهه اینهها را نایهتمی تحقق آینده ممکن آغهازتوانایی هایش برای 

در بهترین حالت غیر ضروری و در بدترین حالت گمراه ها در این دیدگاه زبان فرصت .نامدمی

مورد عالقه محققین کهارآفرینی های ( معتقدند که همه پدیده2017فوس و کلین ) .کننده است

کسهب و ترکیهب منهابع بهرای ایجهاد محصهو ت و ، مؤس ی هاویژگی، )شناخت کارآفرینانه

اثهر ، سهازماندهی نهوآوری، انتخاب افراد بین خود اشتغالی و اسهتخدام، کسب و کارهای جدید

، تواننهد بها ارجهاع بهه اعتقهاداتمی نهادها و محهیط زقابهاتی بهر پیامهدهای کهارآفرینی و غیهره(

ده شوند و نیهازی نیسهت کهه از واهه گمهراه کارآفرین توضیع داهای نتای  و قضاوت، اقدامات

آنهها  .و پیامدها هستندها تالشها، برنامه، کننده فرصت استفاده کنیم زمانیکه منظور ما انتظارات

”نافرصت"همچنین استفاده از واهه 
دارد کهه شهرایط  زم بهرای ههایی )کهه اشهاره بهه موقعیت 4

 اعتقاد دارند زمانیکه یک فهرد اقهداماتی انجهامدانند و می را غیر ضروری کسب سود را ندارند(

چیهپی حاصهل ، از اینکه بگوئیم او یک نافرصت را دنبا  نمهوده اسهت، کندمی دهد و ضررمی

                                                           
1 judgement 

2 Ontological claim 

3 Knight  

4 Non-opportunity 
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چههرا نگهوئیم او قضههاوت ضههعیفی داشهته اسههت و بنههابراین کسهب و کههار او مطههابق ، نمهی شههود

  .انتظاراتش پیش نرفته است

 رویکرد طراحی محور. 4

و  1ها بههه عنههوان مصههنوعات را پیشههنهاد داده انههد. برگلنههدین رویکههرد فرصههتاخیههرا  محققهه

تهوان در حهوزه کننهد کهه رویکهرد علهوم طراحهی را میهمکاران )در حا  چها(( پیشهنهاد می

ها را به عنوان مصنوعاتی متصهور شهد کهه در فرآینهد ایجهاد یها کارآفرینی وارد نمود و فرصت

توانند از مصهنوعات کلهی ها میشود. از این منظر، فرصت توانند ایجادطراحی کسب و کار می

تر مانند نمونه اولیه و یا کمینه مانند تصور و یا یک ایده کلی کسب و کار تا مصنوعات ملموس

محصو  امکان پهذیر و غیهره بهروز نمایهد. برگلنهد و همکهاران )در حها  چها(( معتقدنهد ایهن 

رصت ماننهد سهنجش گذشهته نگهر را کهاهش ها خیلی از مشکالت سنجش فرویکرد به فرصت

 ها در سازه فرصت را فراهم آورد.خواهد و زمینه پیشرفت پژوهش

 گیریبحث و نتیجه
زیههر پیشههنهاد  شههرحبهها ترکیههب رویکردهههای فههوق چههارچوب سههنجش پههذیری فرصههت بههه 

 گردد.می

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Berglund 

 توانمند ساز خارجی

 عامل

 )فرد، تیم، سازمان( 

 شرایط عمل

 ایده/مصنوعات قضاوت/ اعتقاد  

 رفتار کارآفرینانه

 )فردی و سازمانی( 
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 . چارچوب سنجش پذیری سازه فرصت2نگاره 

 

توانند بها ترکیهب رویکردههای های آتی میدهد پژوهشمان طور که چار چوب نشان میه

های متفاوت رفتار کارآفرینانه با تمرکپ بر سهازه فرصهت بپردازنهد. در ارائه شده به بررسی جنبه

 گردد: این راستا چند مسیر پژوهشی بر اساس چارچوب ارائه می

 تواننهد بها محهور قهرار دادن هها میکرد پژوهش: در این رویفرصت به عنوان شرایط محیطی

فرصت به عنوان شرایط عمل و یا توانمند ساز خهارجی بهه بررسهی تناسهب آن بها عهامالن و 

اقدامات کارآفرینانه بپردازند. این رویکرد بر اساس نظر محققینی است کهه معتقدنهد انجهام 

اسههت. در ایههن راسههتا، رفتههار کارآفرینانههه مسههتلپم ایجههاد شههرایط مطلههوب و امکههان پههذیر 

( چارچوبی را برای مطالعه فرصت بهه عنهوان توانمنهد در حا  چا(دیویدسون و همکاران )

های آتی باشد. تمرکپ بهر یهک تواند الهام بخش پژوهشساز خارجی ارائه نموده اند که می

توانمند ساز خارجی )عوض مجموعه عوامل( و نیپ شرایط عمهل )عهوض شهرایط مطلهوب( 

ههای آتهی بر مشکالت سنجش پذیری فرصت غلبه و مسیری جذاب برای پژوهشتواند می

 باشد.

  :ها تر ایهدهدر این فرصت در سطع تحلیل متفاوت و پائینفرصت به عنوان ایده و مصنوعات

گیرد، مانند ایده کسهب و کهار و یها مصهنوعات کهه اخیهرا  و مصنوعات مورد توجه قرار می

تواننهد بهه ههای آتهی میشده است. در این رویکهرد پژوهشتوسط برگلند و همکاران ارائه 

ها و مصنوعات که منجهر بهه ایجهاد کسهب و کهار های عامالن و ایدهبررسی تناسب ویژگی

ها و دیگهر مصهنوعات قابهل تعریهف ها برای ایهدهشوند، بپردازند. از آنجا ویژگیجدید می

 را ندارد.است، مشکل سنجش پذیری فرصت به عنوان پدیده سطع کالن 

  :تواند فرصت را به عوامل محیطی اتالق نمود و یا تحت در این رویکرد میرویکرد ترکیبی

ها و عناوین مانند شرایط عمهل و یها توانمندسهاز خهارجی ارائهه نمهود و تناسهب آن بها ایهده
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مصنوعات تحت عناوین ایده کسب و کار و یا مصنوعات مختلف در فرآیند ایجهاد کسهب 

های تناسبی فهم مها نمود. این رویکرد با ترکیب رویکردهای فوق و با ارائه مد و کار ارائه 

 دهد.نسبت به پدیده کارآفرینی را در هر دو سطع خرد و کالن افپایش می

به طور کلی، با توجه به فقدان پهژوهش پهذیری سهازه فرصهت، امیهدواریم چهارچوب فهوق 

افپایش بیهنش و فههم مها  ر این زمینه جهتد مشارکت نظری برایمحققین بتواند راهنمای عمل 

فهم بیشتر در ایهن زمینهه منتظهر تهالش با محوریت فرصت گردد. از پدیده ارزشمند کارآفرینی 

  .ماندمی پژوهشگران و صاحبنظران باقی
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